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Verschillende boerderijtypes in
Nederland
Er zijn in Nederland veel verschillende boerderijtypen. Elke streek
ontwikkelde een eigen type
gebouw. De verschillen werden
veroorzaakt door het verschil in
bedrijfsvoering (veehouderij of
akkerbouw), de beschikbare bouwmaterialen (baksteen in kleigebieden, hout in bosrijke streken,
mergel in Limburg), de grondsoort
(veen, klei, zand) en de financiële
draagkracht van de boer.
Wonen en werken werden meestal
gecombineerd in één gebouw:
stallen voor de dieren, opslag van
de oogst, werkruimte voor het
bedrijf en woonruimte voor de boer
en zijn familie en personeel. In het
buitenland zijn hiervoor vaak verschillende gebouwen. Alleen in
Zeeland is de woning dikwijls los
gebouwd.
Wanneer u er op gaat letten, zult u
zien dat eigenlijk elke boerderij
anders is. Niet zo verwonderlijk
wanneer u bedenkt dat de historische boerderij anno 2003 het
resultaat is van eeuwenlange
ontwikkelingen. Omdat men niet ver
reisde en zodoende geen beeld had
van verderop gelegen dorpen, konden binnen regio's grote verschillen
ontstaan. En nog verandert de vorm
en functie van de boerderij voortdurend. Toch zijn er wel speciale
kenmerken die typerend zijn voor
een bepaalde streek in Nederland
of zelfs binnen Zuid-Holland.

Groningen

In Groningen waren veel boeren
welvarend. Dat is aan hun
boerderijen te zien. Ze konden
zich bakstenen muren en stenen
dakpannen veroorloven (…en
waren dus 'steenrijk' en 'onder
de pannen'). Het woonhuis is
dwars tegen de schuur gebouwd.

Friesland

In Friesland werden kop-halsromp boerderijen gebouwd. Het
woonhuis was de kop, de hals is
het gedeelte waar de keuken
was en waar de voorraad
bewaard werd. De schuur is de
romp.

Twente

In Twente woonden mensen en
dieren tot in de 19e eeuw soms
in één en dezelfde ruimte.
Daarom heet deze boerderij 'los
hoes'. 'Los' betekent open. Vaak
is aan de voorkant van het huis
een 'eindkamer' gebouwd, een
ruimte voor bejaarde ouders, die
het bedrijf aan hun kinderen hadden overgedaan.

Drenthe

Door het gebruiken van eikenhout en ander materiaal uit de
eigen omgeving, lijkt het alsof de
Drentse boerderij één geheel
vormt met het landschap. De
daken komen vaak bijna tot aan
de grond. Vroeger waren de
daken met heide bedekt, later
met stro en riet.

Gelderland

Van bovenaf gezien heeft deze
boerderij de vorm van een T. Het
wordt dus een T-huis genoemd.
De woning staat dwars op de
grote schuur. Boven de schuurdeuren is een grote luifel: de
boer kan gemakkelijk hooi
insteken naar de hooizolder en
wie eronder werkt, staat droog.

Hiernaast en op de volgende
bladzijde vindt u kenmerkende
boerderijtypes voor Nederland.
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Utrecht

Aan de voorkant van het huis is
de woonruimte, daarachter ligt
de deel met aan weerszijden
ruimte voor de koeien en paarden. Het huisje links achter is het
bakhuisje met daaraan vast de
oven. In de zijmuren van de
schuur zitten kleine deurtjes om
de mest uit de stal te verwijderen.

Noord-Holland

Stolpboerderijen zijn er in NoordHolland in overvloed. De boerderij
is als het ware een vierkante
kubus met een piramidedak.
Helemaal in het midden van de
boerderij werd het hooi opgeslagen (de hooitas). Daaromheen
zijn de woonvertrekken, de
koestal, de dorsruimte en de
paardenstal.

Brabant

In Noord-Brabant komt de
langgevelboerderij het meest
voor. Dit is een langgerekt
gebouw, dat evenwijdig aan de
straat ligt. In de zijgevel zijn toegangen tot de woonkeuken, de
stal, de dorsruimte en de wagenschuur. De muren zijn van baksteen, het dak van riet en een
paar rijen pannen.

(Zuid-)Limburg

In Limburg werd gebruik gemaakt
van (goedkoop) materiaal uit de
omgeving. Vakwerkwoningen,
gemaakt van hout en leem,
waren karakteristiek voor deze
streek. Waar mergel of natuursteen beschikbaar was, werd dat
als bouwmateriaal gebruikt.

Zeeland

Bij veel Zeeuwse boerderijen zijn
woonhuis en schuur aan elkaar
gebouwd. Hier is echter een
gescheiden type afgebeeld, eigendom van een welgestelde
Walcherse boer. Kenmerkend voor
Zeeuwse boerderijen zijn de grote,
zwart geteerde houten schuren en
de aanwezigheid van extra
gebouwen op het erf.

Werkblad 10 - Kijkwijzer

Neem deze kijkwijzer mee als je naar de boerderij gaat.
Kruis aan wat je daar ziet. Kijk daarvoor goed naar deze voorbeelden.

Een trapgevel of andere
bijzondere vorm

Een voordeur die via een
trapje te bereiken is, zodat
het water hoog kon komen.

Kijk eens binnen in de stal.
Zie je daar nog houten
balken van het gebint?

Muurankers

Een rieten dak

Staat er een hooiberg naast
of achter de boerderij?

Een jaartal of spreuk op de
buitenmuur

Ramen met luiken

Heeft de hooiberg een dak
dat omhoog en omlaag
kan?

Een groot, sjiek
toegangshek

Een ‘kameelrug’ zodat er
meer hooi opgestapeld kon
worden.

Zitten het woonhuis en de
stal in hetzelfde gebouw?

Hoe oud is deze boerderij? Bespreek deze vraag met je groepje.
Vraag het na bij de boer of boerin.

